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Ing. Ildikó Dobis a Ivan Bobkovič, konatelia spoločnosti

Vypracoval:

Ing. Ildikó Dobis a kolektív pracovníkov spoločnosti

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi schvaľuje:
1. Výročnú správu Mestského podniku bytového hospodárstva, s .r.o. Veľký Meder za
rok 2016
2. Účtovnú závierku spoločnosti Mestského podniku bytového hospodárstva, s .r.o. za
rok 2016 s výsledkom: zisk vo výške 5 620,13 eur a rozdelenie zisku
421 Zákonný rezervný fond
472 Sociálny fond
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1. Základné identifikačné údaje spoločnosti
Obchodné meno spoločnosti:

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.

Sídlo:

Mateja Corvína 1232/20
932 01 Veľký Meder

Registrácia činnosti:

Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 821/T

Deň zápisu:

14.12.1994

IČO:

34 112 502

IČ DPH:

SK2020365512

Výška vkladu:

809.162,- €

Spoločník:

Mesto Veľký Meder

2. Vedenie spoločnosti v roku 2016
Ing. Ildikó Dobis

-

konateľka spoločnosti, vznik funkcie: 3.4.2015

Ivan Bobkovič

-

konateľ spoločnosti, vznik funkcie: 17.12.2015

Ing. Gejza Kórósi

-

člen DR, vznik funkcie: 23.6.2008

Mgr. Gabriela Fabulyová

-

člen DR, vznik funkcie: 01.03.2016

MVDr. Dezider Bartalos

-

člen DR, skončenie funkcie: 24.11.2016

3. Dozorná rada

4. Predmet činnosti
Spoločnosť spravuje 602 bytových jednotiek, z toho je 134 vo vlastníctve mesta - nájomné
byty a 468 bytov sú v osobnom vlastníctve.
Úsek tepelného hospodárstva spoločnosti pozostáva:
 Centrálne kotolne:
o STRED I. – Želiarska ulica
o STRED II. – Ružová ulica do 6.11.2016
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o

Výmenníková stanica od 6.11.2016

 Malé kotolne:
o Budova Polikliniky – Poľovnícka č. 41
o Inkubačný dom – Železničná ul. č. 63
o Budova Mestského úradu Veľký Meder – Železničná ul. č. 2
o Budova vo vlastníctve mesta na Nám. Mládeže č. 28
o Bytový dom - Poľovnícka ul. 1532
o

Odovzdávacia stanica pri kultúrnom dome

o

Odovzdávacia stanica pri materskej a základnej škole

o

Kotolňa na Jahodovej ulici

Na základe výpisu z obchodného registra SR, spoločnosť má nasledovný predmet
činnosti:
 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 Údržba a oprava bytového fondu
 Vodoinštalatérske práce
 Kúrenárske práce
 Elektroinštalačné práce
 Maliarske a natieračské práce
 Prenájom nehnuteľnosti vrátane služieb bytového hospodárstva
 Správa bytového fondu
 Výroba tepla, rozvod tepla
 Nájom a prenájom hnuteľných vecí
 Prenájom strojov a zariadení

V roku 2016 živnostenské oprávnenie spoločnosti bolo rozšírené o dva druhy živnosti

1. Správa trhoviska
Spoločnosť od 11.3.2017 prevádzkuje trhovisko v budove bývalej kotolne na
Ružovej ulici.
2. Prevádzkovanie parkoviska
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Spoločnosť koncom roka začala budovať parkovisko na sídlisku Mateja Corvína
vedľa kotolne a bude uvedené parkovisko prevádzkovať od mája 2017.

5. Naše hodnoty a poslanie
Jedným z hlavných predmetov činnosti podnikania spoločnosti je výroba, rozvod a predaj
tepelnej energie. O naše zariadenia sa staráme 24 hodín denne s cieľom zabezpečiť
zákazníkom vysokú kvalitu, plynulosť a spoľahlivosť dodávky tepla. Naši pracovníci
dohliadajú nepretržite na to, aby sa teplo bez ohrozenia - požiarom alebo výbuchom dostalo
bezpečne priamo k obyvateľom mesta Veľký Meder. Pohodlie a tepelná pohoda v
domácnostiach obyvateľov stoja v strede nášho záujmu pri každej činnosti alebo pri novej
investícii.
Sledujeme trendy v oblasti tepelného hospodárstva a snažíme sa modernizovať naše
zariadenia v súlade s aktuálnymi poznatkami.
Financovaním celého systému centrálneho vykurovania odbremeňujeme obyvateľov od
vynakladania finančných prostriedkov na údržbu zariadení a umožňujeme tak šetrenie
prostriedkov na zlepšenie kvality bývania zákazníkov v iných oblastiach života.
Od 6. októbra 2016 spoločnosť vykuruje geotermálnou energiou. Prvoradou úlohou
spoločnosti je stabilizovanie výdatnosti geotermálneho vrtu VM-1 a zvýšenie využitia
geotermálnej energie.
Dôveru našich zákazníkov a partnerov prehĺbujeme aktívnou komunikáciou a sme
otvorení na všetky podnety, ktoré smerujú k zefektívneniu nami poskytovaných služieb.

6. Členstvo v organizáciách
Združenie bytového hospodárstva na Slovensku – ZBHS.
Slovenský zväz výrobcov tepla – SZVT

7. Technické vybavenie spoločnosti
Geotermálny vrt
Spoločnosť po dlhodobom prípravnom a rozhodovacom procese pristúpila k realizácií
projektu „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“. Prvá etapa
realizácie projektu spočívala v odvŕtaní geotermálneho vrtu VM-1. Za týmto účelom bola
vybraná slovinská vrtná spoločnosť Petrol Geoterm d.o.o., ktorá v priebehu mesiacov apríl až
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máj 2016 vrt úspešne zrealizovala. Následne bol vrt aktivizovaný a počas krátkodobej
čerpacej skúšky boli dosiahnuté požadované produkčné parametre, teda výdatnosť a teplota
na ústí vrtu.
Dňa 09.04.2016 bola dokončená montáž a príprava vrtnej súpravy typu NGM N-1000
spoločnosti Petrol Geoterm d.o.o. a následne sa začali samotné vrtné práce vŕtaním úvodnej
kolóny dlátom priemeru 17 ½“. Dňa 13.04.2016 bola dosiahnutá hĺbka 252,2 m a následne
prebehlo zapaženie úvodnej kolóny pažnicami 13 3/8“ a ich cementácia. Dňa 19.04.2016 sa
začalo vŕtanie technickej kolóny dlátom 12 ¼“ a dňa 30.04.2016 bola dosiahnutá hĺbka 1
202,0 m. Následne boli vykonané karotážne merania, prebehlo zapaženie pažnicami 9 5/8“ a
následná cementácia. Dňa 06.05.2016 pokračovali vrtné práce vŕtaním ťažobnej kolóny
dlátom 8 ½“, dňa 22.05.2016 bola dosiahnutá hĺbka 2 400 m. Na základe geologickej analýzy
vrtných úlomkov a skutočného litologického profilu vrtu bolo rozhodnuté o pokračovaní
vrtných prác a prehĺbení vrtu, preto vrtné práce pokračovali do hĺbky 2 450 m. Toto
rozhodnutie sa ukázalo ako správne, nakoľko v hĺbke 2 418,3 – 2 431,8 m sa nachádza
priepustný obzor s najvyššou produktivitou. Následne prebehlo karotážne meranie, ktoré
identifikovalo priepustné a perspektívne produkčné obzory. Potom bol vrt zapažený
pažnicami 7“ vybavenými štrbinovými filtrami so šírkou otvoru 0,5 mm v intervaloch s
prítokmi geotermálnych vôd z priepustných obzorov. Neskôr prebehla cementácia ťažobnej
kolóny v hĺbkach 2 012 m a 1 142 m. Následne boli prevŕtané cementové mostíky a vrt bol
vypláchnutý a vyčistený.
Najprv bol vykonaný produkčný test a následne 21 dňový hydrodynamický test. Po
meraniach bola vyhotovená záverečná správa s výpočtom množstiev podzemných vôd, ktorá
bola schválená komisiou Ministerstva ŽP s výsledkom 10,4 l/s a 93 oC.
Konečnú konštrukciu geotermálneho vrtu znázorňuje nasledujúci obraz.
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Výmenníková stanica
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Geotermálna voda sa voľným prelivom dostáva do 10 m3 akumulačnej nádrže ,
z ktorej sú vypúšťané plyny z geotermálnej vody. Cez dopravné čerpadlo je zabezpečený tlak
na výmenníky tepla. Obeh vykurovacej vody zabezpečujú obehové čerpadlá. Geotermálna
voda po odovzdaní tepla sa vypúšťa do Ižopského kanála cez 2 x 1300 m vedenie.

Plynové kotle
Na zabezpečenie 100 % rezervy vo vykurovaní a na dokurovanie v zimnom období
slúžia plynové kotle s celkovým výkonom 7 MWh.

Stanica na rozdelenie tepla a TUV
Zber a rozdelenie tepla je zabezpečené cez 3 hlavné vetvy t.j. 2 vetvy na sídlisko
Mateja Corvína a 1 vetva slúži na prepojenie sídliska na Komárňanskej ulici. Na túto vetvu sú
pripojené - materská škola, základná škola a kultúrny dom.
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Z kúrenárskej vody je pripravená cez doskové výmenníky teplá úžitková voda.
Podobne ako pri vykurovaní aj zber a rozdelenie TUV je realizované cez 3 vetvy systému.

Výmenníková stanica STRED II
Dve sídliská sú prepojené oceľovým potrubím. Na sídliskách na Komárňanskej
a Ružovej ulici je teplá úžitková voda vyrobená

výmenníkmi tepla prostredníctvom

kúrenárskej vody z druhej kotolne.

8. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia činnosti
8.1.1. Výkaz ziskov a strát
č. r.
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)

02

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina

06
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2015

2016

1 064 330

1 234 848
1 715

1 062 746

1 099 721
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61)
Aktivácia (účtová skupina 62)
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku,
dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648,
655, 657)
Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 +
r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,
507)
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
dodávok (501, 502, 503)

07

0

83 292

08

610

461

09

974

49 659

10

1 062 292

1 182 599

663 197

590 878

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

Služby (účtová skupina 51)

14

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

Mzdové náklady (521, 522)

16

84 378
355 323
258 050

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

Sociálne náklady (527, 528)

19

Dane a poplatky (účtová skupina 53)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546,
548, 549, 555, 557)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r.
10)
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r.
12 + r. 13 + r. 14)
Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r.
42 + r. 43 + r. 44

20

99 608
240 074
173 372
0
58 152
8 550
5 134

21

51 541

144 894

26

2 738

3 574

27

2 038

52 249

28

299 941

509 472

29

934

60

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 +
r. 52 + r. 53 + r. 54

39

934

60

45

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
(+/-) (r. 27 + r. 55)

55

1 288
0
1 288
-354

43 799
42 259
1 540
-43 739

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

1 684
4 717
4 717

8 510
2 891
2 891

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/596)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

59

-3 033

5 619

11
12

56

84 381
12 892
3 552

60
61

Spoločnosť v roku 2016 zamestnala 10 ľudí prostredníctvom pomoci úradu práce
s tým, že pracovali ako pomocné sily pri investičných prácach. Elektrikár a jeden kurič odišli
do dôchodku, bývalý energetik tiež odišiel zo spoločnosti. Tieto personálne zmeny negatívne
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ovplyvnili vývoj mzdových nákladov, nakoľko funkcie za určité obdobie boli duplicitné.
Spoločnosť od marca 2016 začala čerpať investičný úver na realizáciu geotermálneho
projektu a kvôli tomu náklady v tejto položke nákladové úroky sa zvýšili o 42 259 eur. Od
septembra 2016 bola nová investícia postupne zaradená do dlhodobého majetku a tým pádom
aj odpisy spoločnosti sa zvýšili o 93 353 eur.

8.1.2. Súvaha

Aktíva

č. r.

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74

001

1 445 608

5 036 207

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

011

Pozemky (031) - /092A/

012

Stavby (021) - /081, 092A/
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) /082, 092A/

013

1 122 544
130 954
518 168

4 949 881
141 245
3 141 393

014

94 033

999 643

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) /095A/

018

198 806

667 600

019

180 583

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

033

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

035

320 758
24 554

221 573
13 213

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) - /391A/
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) /391A/
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) /391A/

053

31 978

49 632

057

6 169

30 182

063

12 249

4 556

065

Finančné účty r. 72 + r. 73

071

Peniaze (211, 213, 21X)

072

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

073

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

074

13 560
264 226
2 565
261 661
2 306

14 894
158 728
916
157 812
-135 247

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

075

2 306

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

077

10 732
-145 979

Pasíva

č. r.

2015

2016

v EUR

v EUR

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97
+ r. 100

079

1 445 608

5 036 207

080

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

081

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

087

1 230 493
809 162
13 829

1 236 113
809 162
13 829
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Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

090

Výsledok hospodárenia
Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r.
140

410 535
-3 033

407 503
5 619

101

94 299

3 800 094

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

5 347
5 347

13 658
3 019

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

0

10 639
3 440 400

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

84 408

91 714

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

58 077

63 578

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

10 548
9 051

11 102
7 115

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

6 732

6 237

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

3 682
6 116
6 116

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

0
4 544
3 470
1 074

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

248 206
0

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

0
120 816
114 853
5 963

Spoločnosť geotermálny projekt realizovala z investičného úveru vo výške 3 688 606
eur. Splátkový kalendár úveru je nastavený od januára 2017. Ročné splátky počas 15
rokov sú vo výške 248 206 eur. Spoločnosť neeviduje nedobytné pohľadávky
a záväzky uhrádza v lehote splatnosti.
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Veľký Meder

8.2.

Plánované rozdelenie výsledku hospodárenia

Účtovný zisk spoločnosti po zdanení

5 620,13 €.

Rozdelenie zisku
421 Zákonný rezervný fond

281,00 eur

472 Sociálny fond

8.3.

5 339,13 eur

Správa bytov

8.3.1. Nájomné byty
Aj v roku 2016 boli problémy s nedisciplinovanosťou nájomníkov ohľadom platenia
mesačných záloh za nájom a za služby spojené s užívaním bytu.
Nedoplatky na úhradách za užívanie bytu a za plnenia spojené s užívaním bytu
v nájomných bytoch k 31.12.2016 sú uvedené nižšie.
Dlžníci sú povinní pri omeškaní s plnením peňažného dlhu zaplatiť aj príslušenstvo
pohľadávky (sankcie z omeškania, trovy konania súvisiace s vymáhaním, súdny poplatok,
trovy právneho zastúpenia). Okrem nedoplatkov na účte MPBH, s.r.o. niektorí z nájomníkov
majú nedoplatky aj voči mestu Veľký Meder a to buď na finančnej zábezpeke, nájomnom
a ešte aj na fonde opráv.
Nájomné byty v správe MPBH, s.r.o. - dlhy v r. 2016
Ulica
Jahodová
Jahodová
Jahodová
Komárňanská
Ružová
Ružová
Spolu

Číslo
3161
3162
3887
3300
3563
3750

Počet b.j.
24
6
6
36
36
24
134

Dlhy k 01.01.2017 (v €)

8 433,73
3 642,02
2 143,87
7 120,13
1 974,31
6 174,61
29 488,67

Dlhy k 31.12.2015 (v €)
8 990,30
2 886,71
191,31
5 472,09
4 247,05
5 356,25
27 143,71

Vzniknuté nedoplatky sme vymáhali prostredníctvom upomienok alebo v niektorých
prípadoch aj telefonicky, avšak ani tak sa nám nepodarilo vynulovať všetky nedoplatky.
Vo všetkých objektoch v ktorých sa nachádzajú nájomné byty, boli vykonané
zákonom stanovené odborné prehliadky a revízie, ďalej jarná a jesenná deratizácia. Všetky
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závady nahlásené nájomníkmi týkajúce sa celého objektu alebo jednotlivých bytov, boli
odstránené včas, aby nedošlo k narušeniu pokojného bývania obyvateľov.
V roku 2016 boli vysťahovaní 1 nájomník z objektu na Jahodovej a 1 nájomník
z objektu Ružovej ulici.

8.3.2. Byty v osobnom vlastníctve
Vo všetkých objektoch v ktorých sa nachádzajú byty v osobnom vlastníctve boli
vykonané zákonom stanovené odborné prehliadky a revízie, ďalej jarná a jesenná
deratizácia. Všetky závady nahlásené vlastníkmi, týkajúce sa celého objektu alebo
jednotlivých bytov boli odstránené včas, aby nedošlo k narušeniu pokojného bývania
obyvateľov.

Objekt Mateja Corvina 1233 – prebehla komplexná rekonštrukcia objektu.
Rovnako ako u nájomných bytov aj u bytov v osobnom vlastníctve sú nedisciplinovaní
vlastníci, ktorí mesačné zálohy neplatia riadne a načas. Pri týchto objektoch vymáhanie
nedoplatkov bolo realizované prostredníctvom upomienok a na základe poverenia vlastníkov
bytov, prostredníctvom advokátov a súdnych sporov. Týmto spôsobom sa nám podarilo
vymôcť väčšinu nedoplatkov.
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Spoločnosť v roku 2016 dala návrh na cenu tepla pre regulačný úrad s tým, že bola
požiadavka o zachovanie pôvodných cien resp. objemu tržieb z tepelného hospodárstva. Nová
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cena tepla vychádzala z predpokladu, že z úspora plynu bude postačovať na financovanie
navýšených finančných nákladov resp. výdavkov.
Pôvodne 62 % z celkového príjmu za teplo tvorili náklady na plyn. Pri vykurovaní
s geotermálnou energiou náklady na plyn plánuje spoločnosť znížiť na úroveň 21 %. Rozdiel
t.j. 41 % z celkového výnosu sa rozdelí medzi úrokmi 11 % a odpismi 30%.
Nasledujúce tabuľky ukazujú, že síce fixné náklady na regulačný príkon sa zvýšili, ale
variabilné náklady za predané kWh sa znížili vzhľadom na znížené náklady za plyn. Celkový
objem plánovaných výnosov ostal bez zmeny.
cena tepla pri vykurovaní s plynom

objem

0,0527 eur bez DPH/predaný kWh
118,94 eur bez DPH/regulačný príkon
SPOLU

9 794 000
2 174

cena tepla pri vykurovaní s geotermálnou energiou
0,045 eur bez DPH/predaný kWh
154,00 eur bez DPH/regulačný príkon
SPOLU

8.5.

objem
9 794 000
2 174

celkom v eur
516 144
258 564
774 707
celkom v eur
440 730
334 781
775 511

Prehľad zamestnancov spoločnosti

V roku 2016 v spoločnosti nastali veľké zmeny v personálnej rovine.
Elektrikár – dlhoročný zamestnanec spoločnosti v marci 2016 odišiel do dôchodku,
nastupujúci elektrikár mesiac preberal funkciu
Administratívny pracovník – správa bytov – v júli 2016 nastala zmena aj na tomto poste
Energetik – spoločnosti plánoval opustiť spoločnosť už v roku 2015. Na výrobu a predaj
tepla spoločnosť musí mať pracovnoprávny vzťah

s akreditovanou osobou. Akreditácia

nového pracovníka nastala v novembri 2016 a pracovný pomer s bývalým energetikom sa
skončil na konci novembra 2016.
Kurič – spoločnosti tiež odchádza do dôchodku v roku 2017. Nový geotermálny systém
vykurovania už bol naštartovaný s novým kuričom.
Pomocné sily - spoločnosť využila ponuku úradu práce a zamestnala 10 pracovníkov na
pomocné práce. Na pracovné miesta spoločnosť získala dotáciu od Európskeho fondu.
Uvedené personálne zmeny negatívne ovplyvnili vývoj mzdových nákladov spoločnosti.
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Skladba pracovných miest je vypracovaná v nasledujúcej tabuľke:
Stav zamestnancov spoločnosti k 31.12.2016

2016

Administratíva

2

Energetik

1

Údržbári

5

Kuriči

4

Zamestnanci spolu

12

Spoločnosť svoju činnosť vykonáva akreditovanými zamestnancami:
Správa bytov – dve pracovníčky majú akreditáciu podľa požiadaviek Ministerstva dopravy
Energetik – základné požiadavky na energetika určuje Ministerstvo hospodárstva a dvaja
pracovníci majú akreditáciu
Vodohospodár – požiadavky stanovené Ministerstvom životného prostredia spĺňa jeden
zamestnanec

Plán činnosti spoločnosti na rok 2017

1. Tepelné hospodárstvo
Po skončení vykurovacieho obdobia budú analyzované reálne čísla
geotermálneho projektu. Na jún je naplánovaný audit geotermálneho vrtu VM-01. Na
základe získaných informácii spoločnosť plánuje stabilizovať výdatnosť vrtu hlbinným
čerpadlom. Teplota vody na ústí vrtu robí problémy pri výbere vhodného čerpadla.
Povrchové čerpadlo má limitované sacie kapacity a horúca voda môže pri dosiahnutí
bodu varu pri vyššom tlaku pokaziť čerpadlo. Pri ponornom čerpadle robí problémy
vysoká teplota. Najlepšie sú americké Franklin motory, využitie ktorých sa odporúča
len do 90 oC.
Jedna tretina tepelnej energie je využívaná na výrobu teplej úžitkovej vody.
Spoločnosť plánuje efektívnejšie využiť geotermálnu energiu na predohrev studenej
vody pre výrobu teplej úžitkovej vody.
Týmito aktivitami chce spoločnosť dosiahnuť stabilizáciu geotermálneho
projektu a zníženie doby návratnosti investície.
2. Správa bytov
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Spoločnosť sa neustále usiluje automatizovať zber a zverejňovanie údajov,
informácii v oblasti bytovej správy. Významným komunikačným prostriedkom je
webová stránka spoločnosti, ktorá bude rozšírená o informácie o stave a vývoji
bytového fondu a spotrebe tepla. Tieto údaje budú prístupné na základe
prihlasovacích kódov.
Spoločnosť zabezpečuje výmenu vodomerov v zákonom stanovených
intervaloch. Na nové vodomery sú namontované už moduly s rádiovým prenosom.
Na základne písomného hlasovania obyvateľov ampulkové meranie spotreby tepla
postupne vymieňame na digitálne merače s rádiovým prenosom pre zistenie
pomerových ukazovateľov vykurovacích nákladov. Automatizovaný zber údajov
zabezpečí rýchlejší a presnejší zber údajov bez vstupu do súkromia užívateľov bytov.
Na schôdzach s vlastníkmi by sme chceli na základe vzájomnej komunikácie
dosiahnuť schválenie krátkodobého plánu na údržbu bytových domov.

3. Prevádzkovanie parkoviska

V mesiaci máj 2017 plánujeme začať prevádzkovať 65 miestne parkovisko
vedľa kotolne na sídlisku Mateja Corvína. Parkovisko bude chránené rampou.

4. Správa trhoviska

Trhovisko spoločnosť začala prevádzkovať 11.3.2017. Bývalá kotolňa na Ružovej ulici bola
stavebne upravená a kolaudovaná na tento účel. Bývalý nájomca vnútorného dvoru
v priebehu roka tiež uvoľní priestor, ktorý následne bude slúžiť ako trhové miesto resp.
parkovisko.

5. Investičný zámer

Investičný projekt Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder,
bol čiastočne realizovaný v roku 2016. V roku 2017 sa bude spoločnosť uchádzať o
nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Predmetom projektu bude výmena existujúcich rozvodov na vykurovanie a na
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zabezpečenie teplej úžitkovej vody. V rámci projektu spoločnosť plánuje do
geotermálneho projektu zapojiť Základnú školu Bélu Bartóka, materskú školu na
Železničnej ulici, úrad primátora a dva objekty mestského úradu. Termín na odovzdanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 31.marec. V prípade pozitívneho a včasného
vyhodnotenia žiadosti realizácia projektu by sa začala už v lete 2017. Podstatná časť
projektu by bola realizovaná mimo vykurovacieho obdobia v roku 2018.
Spoločnosť okrem výmeny rozvodov v roku 2017 plánuje stabilizovať výdatnosť vrtu
a využitie geotermálnej energie.

Plán nákladov a výnosov spoločnosti:
číslo
účtu
501
501
502
511
518
52x
53x
548
551
562
568

názov účtu
Spotreba materiálu - bez plynu
spotreba plynu
spotreba energie
opravy a udržiavanie
ostatné služby vrátane
stočného
mzdové a sociálne náklady
Dane a poplatky
Poistenie majetku
Odpisy
úroky
Finančné náklady
Náklady spolu

číslo
účtu
názov účtu
602 tržby - nájomné
tržby - vykurovanie a výroba
602 TUV
602 tržby - malé kotolne
602 tržby - ostatné, voda,služby
602 tržby - parkovisko
Výnosy spolu
zisk pred zdanením
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Hodnota v eur
40 430
210 000
67 508
36 000
58 420
310 000
3 551
4 500
272 000
85 000
1 500
1 088 909

Hodnota v eur
15 000
762 000
118 869
199 000
3 900
1 098 769
9 860

